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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ Μυκόνου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου  για την  εκτέλεση της εργασίας με τίτλο 
"ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ" προϋπολογισμού 
δαπάνης 94.900,00  πλέον  Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική  
διακήρυξη. 
 

 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 
23/03/2021. Συστημικός Αριθμός 108064 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 8/4/2021 και ώρα 
15:00 μ.μ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79211000-6,  79221000-2, 75120000-3, 
66171000-9 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑΜ  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα 
τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου 
www.mykonos .gr, καθώς και την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr.  
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, 
αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της  Δ.Ε.Υ.Α Μυκόνου  

 

ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
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